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Finanslovsforslag uden fokus på landdistrikterne 

Med Socialdemokratiet ved magten kan vi vist godt erklære de ansvarlige 

økonomiske tider for overstået. For med regeringen ved roret bliver 

samfundskagen mindre år for år. 

 

For to uger siden præsenterede S-regeringen sit andet finanslovsforslag, siden 

de overtog regeringsmagten forrige år. Med to finanslovsforslag på bagen, 

mener jeg derfor godt, at man kan begynde at se en bekymrende tendens i 

regeringens førte politik. Nemlig at regeringen gør Danmark til et fattigere 

land. 

 

Regeringen har siden folketingsvalget forrige år gjort sit for at reducere 

arbejdsudbuddet i en sådan grad, at der i fremtiden bliver markant færre til 

at betale til børnepasning i børnehaverne, undervisningen i folkeskolerne og 

plejen på plejehjemmene.  Hvis vi skal sikre, at vi har råd til velfærd. Ja, så 

er det den helt forkerte vej at gå. Så skal samfundskagen gøres større – ikke 

mindre. 

 

Med skiftende Venstre-regeringer i spidsen, er der de sidste mange år blevet 

ført en klog økonomisk politik, der har gjort Danmark rigere. Noget jeg også 

gerne indrømmer, at Helle Thorning-Schmidts regering bidrog til. Men disse 

tider er nu officielt overstået. 

 

Ikke nok med at regeringen gør Danmark fattigere, så er de også i gang med 

at koble landdistrikterne af det øvrige Danmark. For hvis det er op til dem, så 

skal bredbåndspuljen sløjfes – den såkaldte pulje, der skal sikre hurtigt 

internet overalt i Danmark. 
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At bredbåndspuljen ikke indgår i regeringens finanslovsforslag for det 

kommende år er i min optik intet mindre at himmelråbende. For siden 2016 

har bredbåndspuljen hjulpet tusindvis af borgere med at få hurtigere internet 

i de tyndt befolkede områder. 

 

Regeringen vil – modsat Venstre – koble landdistrikterne af det øvrige 

Danmark. I Venstre arbejder vi for et Danmark i balance. Vi arbejder for, at 

det skal være attraktivt at bosætte sig og drive virksomhed overalt i 

Danmark. Derfor mener vi, at bredbåndspuljen skal fortsætte. 
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Venstres sommergruppemøde 2020 

Traditionen tro holder alle partierne deres respektive sommergruppemøder, 

når sommerferien har nået sin afslutning, og i år var ingen undtagelse. For 

Venstres vedkommende blev det afholdt i Sønderborg på Alsik Hotel, som 

ligger på Sønderborgs smukke gamle havnefront, med Ellen Trane Nørby som 

vært. 

 

Man kan næppe finde et mere passende sted end i det sønderjyske med tanke 

på 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, hvilket også var et 

tema under sommergruppemødet. 
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For mit eget vedkommende blev det en forholdsvis kort fornøjelse, da jeg kun 

deltog om torsdagen. Jeg havde jo et bryllup to dage senere, som krævede 

min opmærksomhed. Men jeg nåede heldigvis at deltage i besøget hos den 

danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, hvor der blandt andet blev 

holdt oplæg om genforeningen. 

  

Hjemme i Krogager kunne jeg følge med i pressemødet fredag middag alt 

imens jeg gjorde klar til bryllup. Her slog vores formand, Jakob Ellemann-

Jensen, med en bestemt tone fast, at han agter at blive statsminister, og at 

det skal være med 90 blå mandater i ryggen. 

  

Jeg håber nu, at al tvivl forhåbentlig er skubbet til side, så vi nu kan se 

fremad. Så vi arbejde for en mere borgerlig-liberal retning for Danmark. 
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Så blev vi endelig gift!  

Det er næppe nogen hemmelighed – i så fald er det en meget dårlig bevaret 

hemmelighed – at Kurt og jeg blev gift for snart en måned siden. For både de 

lokale og regionale medier samt jeg selv har skrevet vidt og bredt om det. 

 

Det skete i smukke omgivelser i vores egen have i Krogager. Vielsen fandt 
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sted under åben himmel en lørdag eftermiddag med vores nærmeste venner 

og familie. Under vielsen tilsmilede vejrguderne os heldigvis med dejligt 

sommervejr. Først senere på aften, efter vi rykkede ind i festteltet, faldt der 

en smule regn. 

 

Både Kurt og jeg havde glædet os afsindigt meget til dagen i rigtig lang tid, 

og derfor var det dejligt endelig at kunne afholde det og fejre dagen. Vi er 

ovenud taknemmelige over, at vi er omgivet af så mange dejlige mennesker. 

Mennesker, som ville være med til at fejre dagen med os – og på bedste 

manér endda. 

 

Der blev holdt mange flotte taler, mine søstre havde lavet den flotteste 

brudebuket og blomsterdekorationer og den musikalske underholdning stod 

min mellemste søn og hans venners band for. Der var også rigtig mange 

andre, der hjalp med gøre denne dag til et brag af en fest. Og for det er vi 

meget taknemmelige. Derfor skal der lyde et stort tak til alle, der deltog og 

har lykønsket os. 

 

Og forresten vil der fortsat stå ”Anni Matthiesen” på stemmesedlen også ved 

næste folketingsvalg, hvis nogle skulle være i tvivl. Dog er Kirkegaard 

kommet med ind – så mit fulde navn nu er Anni Holm Kirkegaard Matthiesen. 
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Regeringen undgår den kritiske presse  

Man skal ikke læse mange politiske nyheder, før man begynder at kunne ane 

en tendens, når danske medier forsøger at få regeringens ministre til at stille 

op til interviews. Det er nemlig yderst sjældent, at ministrene stiller op til 

kritiske interviews. 

 

S-ministrene vil meget hellere stille op i hyggeprogrammer som Go’aften 

Danmark eller Aftenshowet, hvor de kan fortælle om, hvordan de mener 

efterårets mode kommer til at se ud, end at stille op til interviews med 

Berlingske eller Politiken, de rent faktisk har lidt politisk substans. Noget, 

som er yderst problematisk, hvis du spørger mig. 

 

Magthaverne – både ministre og folketingspolitikere – har en demokratisk pligt 

til at oplyse den danske befolkning og svare på kritik. Det er uanset om det er 

agurketid eller krisetid. Men det bør i særlig grad gælde i krisetider, som den 
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vi befinde ros i nu. Derfor synes jeg, at det er under al kritik, at regeringen 

gang på gang dukker sig for den kritiske presse. Alt for ofte sender deres 

presseafdeling blot et skriftligt svar over sms eller e-mail. 

 

Dette er der en lang række af eksempler på. Eksempelvis tog Berlingske i 

slutningen af august initiativ til at skrive en artikel, om sundheds- og 

ældreminister Magnis Heunicke, der har været umulig at få fat på under hele 

coronakrisen. Det skal selvfølgelig nævnes at Heunicke må have afsindigt 

travlt under krisen – det skal vi respektere. Men han har alligevel haft tid til 

at stille op i Go’Morgen Danmark og indspille Facebook-videoer. 

 

Men så snart Berlingske kontaktede Heunicke og hans ministerium og fortalte 

dem, at de nu ville skrive en artikel om, at det er svært at få ministeren til at 

stille op til interviews, så kom der straks andre boller på suppen. For knap to 

timer senere ringede ministeren for at svare på spørgsmål. 

 

Nu omhandler ovenstående om Magnus Heunicke, men det er i virkeligheden 

langt mere omfattende end som så. For det gælder stort set alle regeringens 

ministre. 

 

Jeg mener, at det er et demokratisk problem, at ministrene hele tiden dukker 

sig for den kritiske presse. For borgerne har krav på at blive oplyst om, hvad 

der foregår. Det skal være muligt at følge med og kontrollere magthaverne.   

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  


